
Trossamfunn i Rogaland 

- årsrapport (oktober 2004 - desember 2005) 
 
1. Innledning 
Fylkesmannen utarbeider årlig en rapport om trossamfunn i fylket, som blir publisert og sendt 
Kultur- og kirkedepartementet (KKD).  
 
Det er trosfrihet i Norge. De tall som presenteres her er fra søknader om statsstøtte og frivillig 
registrering fra trossamfunnene sin side. Med unntak av medlemslister er alle opplysninger 
sendt Fylkesmannen offentlige, det vil si at alle kan be om å få se dem. Medlemslister blir 
makulert etter bruk.  
 
2. Organisering av trossamfunn og menigheter i Rogaland 
Trossamfunn kan registreres på flere måter. Den enkelte menighet kan registreres i det fylket 
den ligger, eller flere menigheter innenfor samme trossamfunn kan fellesregistreres hos en 
fylkesmann. Vi har valgt å bruke begrepet ”menighet” om en forsamling som er lokalisert på 
samme sted.  
 
Det er 66 menigheter registrert hos Fylkesmannen i Rogaland 24.11.05. Dersom vi tar med 
alle som er registrert hos andre fylkesmenn er det 120 menigheter i Rogaland, mot 114 i 
oktober i 2004.  
 
3. Endringer i registeret  
Følgende trossamfunn/menigheter er registrert i 2005:  
- Menigheten framtid og håp 
- Intro 
- Levende ord Jæren 
- Hindu Mamanram Rogaland 
 
Ved registrering har vi som praksis å innkalle prest/forstander og styre til møte, med formål å 
få opplysninger til søknaden, informere og bli kjent. 
 
I tillegg har vi fått melding om følgende menigheter registrert i andre fylker: 
-Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Valberget menighet (i Oslo og Akershus) 
-Den Kristelige menighet – Stavanger (Vestfold) 
 
4. Statsstøtte 2005 
Vi sender hvert år ut informasjonsskriv og søknadsskjema til alle de trossamfunnene som fikk 
støtte forrige år. I tillegg bruker vi hjemmesidene til informasjon, samtidig som vi er 
tilgjengelige for veiledning.  
I 2005 har vi vært nødt til å stramme inn praksisen med å gi utsatt frist for innlevering, pga de 
stramme tidsfristene for å sende medlemslistene til Brønnøysundregistrene. Samtidig har vi nå 
det første året med kontroll prøvd å utvise en smidighet i forvaltningen av saksområdet.  
 
I 2004 betalte vi kr 274,- pr. medlem, i 2005 er dette 278,-.  
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Fylkesmannen mottok 55 søknader om statsstøtte i 2005. Det ble søkt om støtte for 12 403 
medlemmer, mens det ble innvilget støtte til 12 055 medlemmer, en differanse på 349 
medlemmer. Dette utgjør en reduksjon på kr 97 022,- i statsstøtte.  
 
Det ble gitt avslag til et trossamfunn, som ikke hadde eller skaffet seg organisasjonsnummer i 
Enhetsregisteret.  
 
Det er en reduksjon på 260 medlemmer fra 2004.  
 
Antall trossamfunn som fikk statsstøtte og antall medlemmer det ble gitt statsstøtte for: 
1999 46 10303 
2000 47 10885 
2001 47 10904 
2002 48 11636 
2003 51 12308 
2004 52 12314 
2205 55 12054 
 
Trossamfunn kan også søke om kommunal støtte. Støtten tildeles med svært varierende beløp, 
avhengig av budsjetterte utlegg til Den Norske Kirke og antall kirkemedlemmer i kommunen.  
 
De 10 største trossamfunnene i Rogaland utenom Den Norske Kirken 

Navn 
Navn 

menighet Medlemmer 2005 
Islamske opplæringssenter i 
Rogaland   1191 

Pinsemenigheten Klippen   749 

The Muslim Association of 
Rogaland   681 

Menigheten Samfundet   539 

Rogaland Muslim Society   497 

Pinsemenigheten Betania   488 

Pinsemenigheten Tabernaklet   434 
Den Frie Evangeliske 
Forsamling Klippen 419 

Menigheten Karisma Senter   402 

Strand pinsemenighet, Klippen   388 
 
De 5 trossamfunnene i Rogaland med størst vekst av de som fikk støtte i Rogaland 
Familiekirken 48

The Muslim Association of Rogaland 36
Islamsk Kultur Senter i Stavanger 34
Rogaland Islamske Fellesforening 26
Kristkirken i Tananger 17
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De 5 trossamfunnene registrert i Rogaland som hadde størst reduksjon i antall 
medlemmer 
Stavanger International Church -42
Pinsekirken 4U -43
Eritreisk Ortodoks Menighet i 
Rogaland -53
Menigheten Karisma Senter -69
Islamske opplæringssenter i 
Rogaland -72
 
5. Klagesaker  
Fylkesmannen har i 2005 ikke hatt klagesaker.  
 
6. Annet 
I 2006 vil det bli trukket for dobbeltmedlemskap mellom trossamfunnene og Den Norske 
Kirke, noe som antakelig vil føre til ytterligere reduksjon av støtte.  
 
Fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD) er det lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle 
dette arbeidsområdet. Det er bl.a. gjort mye for å få trygghet for at den offentlige støtten ikke 
blir misbrukt. I 2005 var det datakontroll av alle medlemslistene i Brønnøysund, og alle 
trossamfunn måtte registrere seg i Enhetsregisteret for å få organisasjonsnummer. Dette 
medførte økt arbeidsbelastning for trossamfunnene og Fylkesmannen. Samtidig ser en at 
kontrollen har ført til en nødvendig gjennomgang av medlemslistene, kun 15 trossamfunn fikk 
støtte for det medlemstallet de hadde søkt om.  
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